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Bliv bedre til at søge på internettet, lær at behandle 
billeder fra dit digitale kamera, at sende e-mail,

at bruge offentlige digitale selvbetjeningsløsninger, 
om sociale netværk og meget mere.
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Gratis IT-kurser for alle - hent programmet på biblioteket

I lighed med sidste år har Aarhus Kommunes Biblioteker udarbejdet 
et samlet katalog over IT-kurser på bibliotekerne i forårssæsonen. 
Kataloget kan hentes på alle bibliotekerne - og findes også på www.
aakb.dk/itkurser.

Deltag på flere måder
Du kan tilmelde dig et eller flere kurser på det bibliotek, der passer 
dig bedst. Du kan også møde op på NETVÆRKSTEDERNE på bib-
liotekerne i Gellerup og Åby - du kan se åbningstider på NETVÆRK-
STEDERNE i kursuskataloget. På kurserne kan du lære om brug af 
internettet, om selvbetjening på Borger.dk, om brug af biblioteker-
nes hjemmeside, netmedier, Litteratursiden, oprette email, sociale 
netværk og meget mere.

På Hovedbiblioteket og på bibliotekerne i Højbjerg, Lystrup, Solbjerg, 
Tilst, Tranbjerg og Viby kan du bestille tid hos en medarbejder, som 
sammen med dig vil gennemgå de emner, der er nævnt ovenfor, og 
som du ønsker at vide mere.

Lær mere om IT – Forår 2011
Borgerservice og Biblioteker
Aarhus Kommune

Layout: Jan Thomassen
ITK Design
Mølleparken 1
8000 Aarhus C

Tryk: Chronografisk

Oplag: 2.500 eksemplarer
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 Mandag den 7. marts kl. 15.00-16.30
Bibliotekernes hjemmeside og søgning
Har du svært ved at finde rundt på bibliotekets hjemmeside?
Eller driller det, når du skal søge efter materialer i biblioteksbasen?
Kurset giver en introduktion til hjemmesidens opbygning og en ind-
føring i at bruge søgebasen. Gratis deltagelse.
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge en pc.
Tilmelding: Fra mandag 14. februar.

 Mandag den 21. marts kl. 15.30-17.30
Lær at downlåne netlydbøger og netmusik
På kurset gennemgår vi netlydbog.dk og netmusik.dk, så du er i 
stand til selv at downlåne netlydbøger og netmusik.
Hvis du har en MP3-afspiller, er du velkommen til at tage den med. 
Husk kabler til at forbinde afspilleren med en pc. Gratis deltagelse.
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge en pc.
Tilmelding: Fra mandag 28. februar.

 Onsdag den 6. april kl. 14.00-15.30
Lær at bruge borger.dk
borger.dk er din indgang til hele det offentlige Danmark. Vi viser, 
hvordan borger.dk er bygget op og gennemgår nogle af de mulighe-
der, du har på siden.
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge en pc.
Tilmelding: Fra mandag 14. marts.

BEDER BIBLIOTEK

Kirkebakken 41 / 8330 Beder / Tlf. 8713 1985 / bederbibliotek@aarhus.dk
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 Tirsdag den 1. marts kl. 17.00-18.30
www.borger.dk
Her får du adgang til informationer om det offentlige Danmark.
Kom og få en lille vejledning i hvordan du klarer dig i ”selvbetjenin-
gens” navn. Du kan foretage lægeskift, ændre adresse hos Folkeregi-
stret, forskudsregistrering og meget andet. Gratis deltagelse.
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge en pc.
Tilmelding: På biblioteket senest d.28.februar.

 Torsdag den 3. marts kl. 17.00-18.30
www.aakb.dk - Aarhus-bibliotekernes hjemmeside
Har du lyst til at lære lidt mere om mulighederne på vores ”nye” 
hjemmeside er her en anledning til at deltage. Vi vil gennemgå, hvor-
dan du reserverer, checker din lånerstatus, betaler din gæld etc.
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge en pc.
Tilmelding: På biblioteket senest d.28.februar.

EGÅ BIBLIOTEK

Egå Havvej 5 / 8250 Egå / Tlf. 8713 6390 / egaabibliotek@aarhus.dk
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 IT-hjørnet - Vores ’Netværksted’
Hver tirsdag og torsdag kl. 10.00-12.00 efter behov og hvis vi ikke 
samtidig har et borgerkursus. Dato for borgerkurserne kan ses her-
under.

 Tirsdag den 18. januar kl. 11.00-12.00
Ny på nettet
Kom og få hjælpe til bruge internettet. Kurset er for dig der gerne vil 
i gang med internettet eller som kun har lidt erfaring med nettet. Vi 
starter med en kort vejledning og tager derefter
udgangspunkt i kursisternes spørgsmål.

 Kurset gentages tirsdag den 22. marts kl. 11.00-12.00
Tilmelding: På tlf. 8940 9640.

 Tirsdag den 8. februar kl. 11.00-12.00
Opret en e-mail
Kom og få hjælp til at oprette en e-mail. Vi hjælper dig med at op-
rette en hotmail eller en Gmail og viser dig rundt i de grundlæggende 
ting, der skal bruges for at læse og skrive e-mails.

 Kurset gentages tirsdag den 12. april kl. 11.00-12.00
Tilmelding: På tlf. 8940 9640.

 Tirsdag den 1. marts kl. 11.00-12.00
Opret en facebookprofil
Få hjælp til at oprette en facebookprofil. Vi hjælper dig med at 
oprette profilen og viser dig, hvordan du finder rundt i de grundlæg-
gende funktioner. Hvis tiden er til det, kan vi hjælpe med at oploade 
billeder til profilen.

 Kurset gentages tirsdag den 3. maj kl. 11.00-12.00
Tilmelding: På tlf. 8940 9640.

GELLERup BIBLIOTEK

Gudrunsvej 78 / 8220 Brabrand / Tlf. 8940 9640 / gellerupbibliotek@aarhus.dk
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 Torsdag den 27. januar kl. 16.00-18.00
HTML: En introduktion
Måske tænker du på at lave din egen hjememside - eller også er du 
bare nysgerrig og vil gerne vide, hvordan en websides grundlæggende 
html-koder er bygget op.
Du behøver ikke vide noget om html, men du skal være helt fortrolig 
med at arbejde ved en pc.
Tilmelding: På tlf. 87 13 97 05 eller mail: harlevbibliotek@aarhus.dk.

 Tirsdag den 8. februar kl. 15.00-17.00
Internettet for begyndere
Har du lyst til at lære at bruge internettet?
Vi starter helt fra bunden og gennemgår trin for trin, hvordan man 
åbner en internetside, og hvad man kan bruge internettet til.
Tilmelding: På tlf. 87 13 97 05 eller mail: harlevbibliotek@aarhus.dk.

 Tirsdag den 8. marts kl. 15.00-17.00
E-mail kursus
Med en webmail kan du bruge e-mail fra en hvilken som helst com-
puter med internetforbindelse. Vi gennemgår trin for trin, hvordan 
du gratis kan oprette en webmail, og hvordan du bruger den.
Tilmelding: På tlf. 87 13 97 05 eller mail: harlevbibliotek@aarhus.dk.

 Torsdag den 17. marts kl. 16.00-18.00
Få styr på økonomien
Vi skal se på nogle af den grundlæggende funktioner i et regneark. Vi 
bruger gratisprogrammet Open Office.
Du behøver ikke at vide noget om regneark, men du skal være fortro-
lig med at arbejde ved en computer.
Tilmelding: På tlf. 87 13 97 05 eller mail: harlevbibliotek@aarhus.dk.

HARLEV BIBLIOTEK

GL. Stillingvej 424 / 8462 Harlev / Tlf. 8713 9705 / harlevbibliotek@aarhus.dk
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HAsLE BIBLIOTEK

Kappelvænget 2 / 8210 Aarhus V / Tlf. 8940 9630 / haslebibliotek@aarhus.dk

IT-HJØRNET
IT-HJØRNET er stedet til de hurtige svar på dine IT spørgsmål.  Har du pro-
blemer med e-mail, nettet, billeder, windows, tekstbehandling og alt det 
andet, man kan bruge en PC til, hjælper vi dig med at finde løsningen.
IT-HJØRNET har altid åbent mandag fra 15.00-17.00 og onsdag 10.00-
12.00. Ofte har IT-HJØRNET også åbent på andre tidspunkter - kig forbi.
Du kan også bestille en tid til 30 minutters individuel hjælp, hvor der 
er god tid og fred og ro til at hjælpe dig med dit problem. Bestil tid på 
Hasle Bibliotek tlf. 8940 9630.
IT-HJØRNET tilbyder også kortere kurser i bl.a.”internet for begyn-
dere” og korte introduktion til f.eks. netmedier, borger.dk og NemID. 
Nye kurser hver måned. Følg med på www.aakb.dk/hasle og Hasle 
biblioteks facebook profil. 

”Kreativ Computer Club” i  IT-HJØRNET
Indtil påskeferien har IT-hjørnet på Hasle Bibliotek reserveret torsdag 
eftermiddag til ”Kreativ Computer Club” for dem mellem 10 og 16 år. 
Du skal ikke være medlem, men bare komme forbi når du har fri fra 
skole og få torsdagens udfordring!!!! Vi har åbent til kl. 16.30. 
 IT-Hjørnet, vil være der til at udfordre og hjælpe.
Udfordringerne kan være ….
• at lave en kalender med billeder du selv har tegnet eller fotograferet
• at lave en plakat med dine idoler
• at lave postkort du kan sende til familie og venner
• at lave seje profilbilleder til facebook
• at lave musik og brug den i en lille billedfortælling
• at selv lave ringetoner til mobilen 
• at lave en lommefilm
• at lave en lille bog med egne historier og billeder, du kan låne ud 

på biblioteket eller forære farmor i julegave
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 Mandag den 7. februar kl. 09.30-12.00
pC for begyndere - mandagshold fra 7. februar til 18. april
Tænd/sluk, brug af mus, windows, tekstbehandling, internet og mail. 
Du behøver ikke at kunne noget i forvejen.
Tilmelding: På tlf. 8940 9630.

 Tirsdag den 8. februar kl. 10.00-12.00
Internet 1: Intro til internettet
Hvad er det der internet? Lær om browsere, som er det program, man 
ser på internettet med. Se eksempler på officielle sider som borger.dk, 
nyttige sider - som f.eks rejseplanen og underholdende sider som 
YouTube og facebook. Introduktion til søgning med Google.

 Kurset gentages onsdag den 9. marts kl. 15.00-17.00
Forudsætninger: Kendskab til brug af mus og tastatur.
Tilmelding: På tlf. 8940 9630.

 Onsdag den 9. februar kl. 15.00-17.00
Bibliotekernes netmedier
Få en introduktion til bibliotekernes netmedier. Lær at hente musik 
fra NetMusik, download lydbøger fra NetLydbøger, se film med Net-
Film og Hent e-bøger på NetBøger.
Medbring meget gerne Mp3 afspiller med kabel til overføring, usb-
stik og lignende.

 Kurset gentages tirsdag den 8. marts kl. 10.00-12.00
Tilmelding: På tlf. 8940 9630.

 Torsdag den 10. februar kl. 10.00-12.30
Billedbehandling for begyndere og let øvede 1+2+3+4 
start 10. februar / slut 3.marts
Med udgangspunkt i Picasa og andre gratisprogrammer fortæller vi 
om hvordan man får billeder ind på computeren, hvordan man sor-
terer og redigerer dem og hvordan man kan dele dem med venner og 
familie ved up-load på nettet, sende i e-mail, udskrivning m.m.
Tilmelding: På tlf 8940 9630

 Tirsdag den 15. februar kl. 10.00-12.00
Internet 2: søgning med Google
Lær at søge - eller bliv bedre til at søge - på internettet med Google.

 Kurset gentages onsdag den 16. marts kl. 15.00-17.00
Forudsætninger: Kendskab til brug af mus og tastatur samt de mest 
grundlæggende funktioner i Internet Explorer.
Tilmelding: På tlf. 8940 9630.
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 Onsdag den 16. februar kl. 15.00-17.00
Borger.dk og NemID
Få en introduktion til borger. dk, der giver mange selvbetjenings-
løsninger til kontakt med det offentlige, når man har en NemId. Vi 
præsenterer et udvalg af dem og ser på hvordan NemId fungerer.

 Kurset gentages tirsdag den 15. marts kl. 10.00-12.00
Tilmelding: På tlf. 8940 9630.

 Tirsdag dem 22. februar kl. 10.00-12.00
Internet 3: E-mail
Med en webmail kan du bruge din e-mail fra en hvilken som helst 
computer med internetforbindelse. Vi gennemgår trin for trin, hvor-
dan du gratis kan oprette en webmail, og hvordan du bruger den.

 Kurset gentages onsdag den 23. marts kl. 15.00-17.00
Forudsætninger: Kendskab til brug af mus og tastatur samt de mest 
grundlæggende funktioner i Internet Explorer.
Tilmelding: På tlf. 8940 9630.

 Onsdag den 23. februar kl. 15.00-17.00
Gratis programmer på pC’en
Efterhånden kan man få rigtig mange gratis programmer til PC’en til 
alverdens formål. Det kan være svært at finde og vælge de bedste. På 
denne workshop giver vi et bud på hvilke programmer vi mener er de 
bedste til forskellige formål.

 Kurset gentages tirsdag den 22. marts kl. 10.00-12.00
Tilmelding: På tlf. 8940 9630.



 Onsdag den 6. april kl. 17.00-19.00
Computerbøvl - få hjælp på dit bibliotek
Hjælp min computer driller! Hvem kender ikke det? Få gratis råd og 
vejledning af Jakob B. Melbye på Hjortshøj Kombibibliotek.
Hvilken computer har jeg brug for? Hvordan undgår jeg virus og andet 
skidt ude fra Nettet?
Hvorfor er den gode gamle computer pludselig blevet ekstremt lang-
som? Hvilke programmer skal jeg have, og hvordan installerer jeg nye 
programmer? Få svar på nogle af dine mange spørgsmål!
Tilmelding: Nødvendig senest den 4. april.

HJORTsHØJ BIBLIOTEK

Virupvej 75 / 8530 Hjortshøj / Tlf. 8674 1122 / hjortshoejbibliotek@aarhus.dk
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HOVEDBIBLIOTEKET

Møllegade 1 / 8000 Aarhus C / Tlf. 8940 9200 / hovedbiblioteket@aarhus.dk

Vi afholder grundlæggende internet-introduktioner med oplæg og 
øvelser hver mandag kl. 16.00-17.30. Introduktionerne varer 1½ time 
og foregår i undervisningslokalet på Hovedbiblioteket. Tilmelding er 
ikke nødvendig, men i tilfælde af mange fremmødte gælder først-
til-mølle princippet. Der er plads til 12 deltagere pr. gang. Bemærk at 
enkelte introduktioner foregår tirsdage kl. 10.00-12.00.

 Mandag den 31. januar kl. 16.00-17.30
Netlydbog
www.netlydbog.dk er dit lydbogsbibliotek på internettet. Der er ca. 
200 titler for børn og voksne. Vi ser, hvordan du gratis down-låner 
bøgerne, hvordan du lytter til en bog på computeren eller får den 
overført til en bærbar afspiller.

 Kurset gentages tirsdag den 12. april kl. 10.00-12.00
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge en pc samt kunne 
bruge de grundlæggende funktioner på internettet. Efter kurset er du 
i stand til at down-låne en lydbog fra Netlydbog.dk.

 Mandag den 7. februar kl. 16.00-17.30
Internet for begyndere
Har du lyst til at lære, hvordan du bruger internettet?
Du får viden om, hvilke muligheder der er på internettet og bliver 
præsenteret for eksempler på spændende, gode og relevante steder, 
du kan besøge. Du får mulighed for selv at surfe på internettet.

 Kurset gentages tirsdag den 5. april kl. 10.00-12.00
Forudsætninger: Du skal kunne bruge tastatur og mus. Efter kurset 
er du i stand til at surfe på internettet og lave basale søgninger efter 
hjemmesider mv.

 Mandag den 21. februar kl. 16.00-17.30
Biblioteksbasen
Hvad kan jeg finde i Biblioteksbasen? Og hvordan søger jeg?
Biblioteksbasen indeholder mere end 500.000 materialer; bøger, 
cd’er, dvd’er mv. Du lærer, hvordan du kan finde de forskellige ma-
terialer. Hvis der er interesse for en rundtur i biblioteket, afsluttes 
introduktionen med det.

 Kurset gentages tirsdag den 17. maj kl. 10.00-12.00
Forudsætninger: Der er ingen forudsætninger for at deltage i kurset. 
Efter kurset er du i stand til at søge i Biblioteksbasen.
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 Mandag den 24. januar kl. 16.00-17.30
E-mail
Vil du gerne holde kontakt med venner og familie? 
Så skriv en e-mail. Du lærer at oprette en konto, sende og modtage 
e-mails, vedhæfte filer samt oprette kontaktpersoner. Introduktio-
nen tager udgangspunkt i Googles Gmail.

 Kurset gentages tirsdag den 1. marts kl. 10.00-12.00
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge en pc samt kunne 
bruge de grundlæggende funktioner på internettet. Efter kurset kan 
du sende og modtage e-mails, vedhæfte filer samt oprette kontakt-
personer.

 Mandag den 7. marts kl. 16.00-17.30
søgning i Google
Google er den søgemaskine, de fleste bruger, når de søger på inter-
nettet, men den kan være svær at søge i.
Du får tips til, hvordan du søger enkelt og avanceret samt et indblik i 
Googles opbygning og virkemåde.
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge en pc samt kunne 
bruge de grundlæggende funktioner på internettet. Efter kurset kan 
du søge enkelt og avanceret i Google.

 Mandag den 14. marts kl. 16.00-17.30
Lokalhistorie
Vil du gerne vide noget om Århus historie? Introduktionen viser rele-
vante hjemmesider, som giver en indgang til lokalhistorien i Århus. 
Hvis der er interesse for det, er der mulighed for en rundvisning i 
Lokalhistorie på Hovedbiblioteket.
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge en pc samt kunne 
bruge de grundlæggende funktioner på internettet. Efter kurset har 
du kendskab til relevante sider om lokalhistorie i Aarhus.

 Mandag den 21. marts kl. 16.00-17.30
sociale medier
Facebook er det mest udbredte sociale netværk på nettet med over 
500 mio. brugere. Vi ser, hvordan du kan oprette en profil, finder rundt 
og agerer. Andre sociale medier som Twitter og LinkedIn vises ligeledes.
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge en pc samt kunne 
bruge de grundlæggende funktioner på internettet. Efter kurset er du i 
stand til at oprette en profil og bruge Facebooks grundlæggende dele.
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 Mandag den 28. marts kl. 16.00-17.30
E-bøger og e-bogslæser
Hvad er en e-bogslæser, og hvor kan jeg finde e-bøger?
E-bøger er digitale bøger, som du kan downloade til pc’eren eller 
en e-bogslæser. Vi ser, hvad en e-bogslæser kan, og hvordan du får 
downloadet en e-bog til e-bogslæseren.
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge en pc samt kunne 
bruge de grundlæggende funktioner på inter-nettet. Efter kurset kan 
du downloade en e-bog til en e-bogslæser.

 Mandag den 2. maj kl. 16.00-17.30
Billedbehandling
Introduktionen gennemgår, hvordan du foretager simple redigeringer 
af digitale billeder; beskæring, ændring af lys og farver mv. Googles 
gratis program Picasa vil blive brugt.
Der udleveres billeder, men medbring gerne dine egne.
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge en pc samt kunne 
bruge de grundlæggende funktioner på internettet. Efter kurset vil 
du være i stand til lave enkle redigeringer af billeder.

 Mandag den 9. maj kl. 16.00-17.30
Borger.dk
Borger.dk giver dig adgang til informationer om det offentlige Dan-
mark. Her kan du finde alt om staten, regionerne og kommunerne. 
Du kan ændre din forskudsregistrering, melde flytning mv. Kurset 
giver en introduktion til, hvordan du finder rundt på Borger.dk.
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge en pc samt kunne 
bruge de grundlæggende funktioner på inter-nettet. Efter kurset har 
du et indblik i, hvad Borger.dk er.



 Mandag den 21. februar kl. 13.00-15.00
E-mail for begyndere
På kurset opretter du din egen gratis e-mail og lærer at sende, mod-
tage og besvare mails.

 Kurset gentages mandag 28. februar kl. 16.00-18.00
Tilmelding til begge kurser fra mandag 24. januar.

 Tirsdag den 22. februar kl. 14.00-16.00
Internet for begyndere
Introduktionen beskriver internettets muligheder og giver eksempler 
på steder, du kan besøge på nettet. Du får mulighed for at gøre dine 
egne erfaringer med nettet gennem øvelser.

 Kurset gentages fredag 25. februar kl. 10.00-12.00
Tilmelding til begge kurser fra d. 24.januar.

HØJBJERG BIBLIOTEK

Oddervej 74 / 8270 Højbjerg / Tlf. 8940 9580 / hoejbjergbibliotek@aarhus.dk
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BOOK EN BIBLIOTEKAR
Få personlig hjælp til f.eks.:
• internet
• borger.dk
• bibliotekernes netmedier
• bibliotekernes hjemmeside
• oprettelse af email.

Ring og aftal en tid på tlf. 8940 9583.

Lær at bruge internettet
Har du lyst til at lære at bruge internettet tilbyder Kolt-Hasselager 
Bibliotek begynderundervisning. Du skal blot samle en gruppe på 4 
personer. Undervisningen tager ca. 2 timer.
Vi aftaler den tid, der passer jer bedst.

KOLT-HAssELAGER BIBLIOTEK

Kolt Østervej 45 / 8361 Hasselager / Tlf. 8713 1983 / koltbibliotek@aarhus.dk

 Tirsdag den 22. februar kl. 16.00-18.00
Den ”nye” hjemmeside
Kursus i bibliotekernes ”nye” hjemmeside (www.aakb.dk) og søgning 
i biblioteksbasen.

 Kurset gentages onsdag den 2. marts kl. 15.00-17.00
Tilmelding til begge kurser fra 24.januar.

 Torsdag den 24. februar kl. 13.00-15.00
Download
Lær at downloade netlydbøger og netmusik.

 Kurset gentages onsdag 2. marts kl. 10.00-12.00
Tilmelding til begge kurser fra 24.januar.

 Tirsdag den 15. marts kl. 11.00-12.00
Borger.dk
Kurset giver en introduktion til nogle af de mange selvbetjeningsmu-
ligheder, der findes på hjemmesiden www.borger.dk, indgangen til 
det offentlige.

 Kurset gentages onsdag den 16. marts kl. 16.00-17.00
 Kurset gentages fredag den 18. marts kl. 15.00-16.00

Tilmelding til alle kurser fra 14. februar.



LYsTRup BIBLIOTEK

Bystævnet 4B / 8520 Lystrup / Tlf. 8713 1980 / lystrupbibliotek@aarhus.dk

 Tirsdag den 25. januar 10.00-11.30
Lær din mobil at kende - undervisning for seniorer
Kom og få en kop kaffe eller the med kage og bliv bedre til at sende sms’er.
Tilmelding: Senest mandag den 24. januar på tlf. 8713 1980 eller 
mail: lystrupbibliotek@aarhus.dk.

 Mandag den 28. februar kl. 10.00-12.00
Internet for begyndere
Vil du være dus med internettet? Lystrup Bibliotek hjælper dig godt i 
gang med kurset ”Internet for begyndere”. Kurset er en introduktion 
til de basale funktioner på Internettet: Hvordan finder man rundt på 
nettet, og hvad er et link? Kurset giver også en kort introduktion til 
søgemaskinen Google. Der vil blive vekslet mellem oplæg og øvelser.

 Kurset gentages torsdag den 3. marts kl. 10.00-12.00
Forudsætninger: Ingen, men fordel med kendskab til mus/tastatur.
Tilmelding: På tlf. 8713 1980 eller mail: lystrupbibliotek@aarhus.dk. 

 Mandag den 4. april kl. 10.00-12.00
E-mail for begyndere
Hold kontakten med familie og venner fra nær og fjern på en nem 
måde – få dig en e-mail! På kurset opretter du din egen gratis e-mail 
og lærer, hvordan du bruger den til at sende, modtage og besvare 
mails. Der vil blive vekslet mellem oplæg og øvelser.

 Kurset gentages torsdag den 7. april kl. 10.00-12.00
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge en pc, samt kunne 
bruge de grundlæggende funktioner på Internettet.  
Tilmelding: På tlf. 8713 1980.

BEsTIL TID OG FÅ EN MEDARBEJDER FOR DIG sELV
Lystrup Bibliotek tilbyder hjælp til:

• at søge i bibliotekets base
• emnesøgning i forbindelse med opgaver
• at gå på borger.dk
• at finde rundt på Aarhus Kommunes hjemmeside
• at surfe på internettet
• at oprette en e-mail adresse
• lettere tekstbehandling

Vejledningen foregår i dit tempo og kan vare op til en time. Ved be-
stilling bedes du kort beskrive formålet med den ønskede vejledning. 
Bestil tid på tlf. 8713 1980 eller på lystrupbibliotek@aarhus.dk senest 
3 dage før. 17



RIssKOV BIBLIOTEK

Fortebakken 1 / 8240 Risskov / Tlf. 8940 9600 / risskovbibliotek@aarhus.dk

 Onsdage kl. 10.00-14.00
Har du brug for hjælp på nettet?
Vil du lære at søge efter materialer i bibliotekets base eller bare lære 
Internettet bedre at kende? 
Vil du vide mere om bibliotekets nettilbud eller oprette en e-mail? 
Risskov Bibliotek tilbyder vejledning i brug af Internettet, der tager 
udgangspunkt i netop dit behov. Vejledningen vil typisk vare 30-45 
minutter. 
Tilmelding: Kontakt personalet og bestil en tid senest 3 dage før 
vejledningen ønskes.

 Torsdag den 10. marts kl. 10.00-11.30
Bibliotekernes hjemmeside
Vi præsenterer bibliotekernes hjemmeside. Lær at søge og bestille 
materialer, se lånestatus m.m. Vi kigger også på de øvrige tilbud på 
hjemmesiden, f.eks. adgang til andre databaser.

 Kurset gentages mandag d. 28. marts kl. 13.00-14.30 
Tilmelding: Kan ske 14 dage før kursernes afholdelse på Risskov 
Bibliotek eller tlf. 89 40 96 00.

 Torsdag den 17. marts kl. 09.00-10.00
Introduktion til Ageforce.dk
Ageforce.dk er et mødested på nettet for 50+. Vi giver en introduk-
tion og hjælper med at oprette en profil.

 Tirsdag den 12. april kl. 09.00-10.00
Tilmelding: Fra 14 dage før, på biblioteket eller på tlf. 8940 9600
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sKØDsTRup BIBLIOTEK

Rosenbakken 4 / 8541 Skødstrup / Tlf. 8713 9860 / skoedstrupbibliotek@aarhus.dk

 Mandag den 31. januar kl. 14.00-15.00
Bibliotekernes hjemmeside
Vi præsenterer bibliotekernes hjemmeside. Lær at søge og bestille 
materialer, se lånestatus m.m. Vi kigger også på de øvrige tilbud på 
hjemmesiden, f.eks. adgang til andre databaser.
Tilmelding: Senest fredag den 28. januar.

 Onsdag den 2. februar 14.00-17.00
Bliv fortrolig med anvendelse af NemID
v/ revisor Flemming Adamsen  
Bliv fortrolig med anvendelse af NemID. Få 1/2 times personlig vej-
ledning i hvordan du bruger NemID. 
Husk at medbringe dit nøglekort.
Tilmelding: Nødvendig da der er begrænset antal pladser.

 Onsdag den 23. marts kl. 17.00-19.00
Computerbøvl
Kom og få råd og vejledning om din (kommende?) nye computer: 
indkøb, ibrugtagning, vedligehold, sikkerhedskopiering og sikkerhed, 
installation m.m. Vi ser på, hvad man bør gøre, inden man tager com-
puteren i brug. Desuden kigger vi på, hvad man selv kan gøre for at 
vedligeholde computeren, så den ikke pludselig bliver langsom og på, 
hvad man bør gøre for at sikre den mod virus og andet skidt udefra.
Tilmelding: Senest mandag 21. marts.
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TILsT BIBLIOTEK

Tilst Skolevej 13A / 8381 Tilst / Tlf. 8713 1820 / tilstbibliotek@aarhus.dk

 Torsdag den 20. januar kl. 10.00-11.00
Er du uvenner med bibliotekets nye hjemmeside?
Kom og få en guidet tur. Vi ser på bl.a. lånerstatus, på hvordan man 
fornyr lånte materialer, og på hvordan man søger.
Tilmelding: Nødvendig på biblioteket eller på telefon 8713 1820 
senest den 18. januar.

 Torsdag den 3. februar kl. 10.00-11.30
Internet for begyndere
Vil du være dus med internettet? Tilst Bibliotek hjælper dig godt i 
gang med kurset Internet for begyndere.
Kurset er en introduktion til de basale funktioner på internettet: 
Hvordan finder man rundt på nettet? Og hvad er et link?
Forudsætninger: Ingen, bortset fra at du kan bruge musen.
Tilmelding: Nødvendig på biblioteket eller på telefon 8713 1820 
senest den 1. februar.

 Torsdag den 17. februar kl. 10.00-11.30
Lær at bruge Gmail
Vi kigger på nogle af de mange funktioner i Gmail. Bl.a. sender og 
åbner vi vedhæftede filer og kigger på adressebogen.
Forudsætninger: Du har allerede oprettet en Gmail (og kan huske din 
adresse og din adgangskode).
Tilmelding: Nødvendig på biblioteket eller på telefon 8713 1820 
senest den 15. februar.

TILsT TILBYDER INDIVIDuEL NETHJæLp OG BRuG AF MOBILTELEFON
Vi kan bl.a. hjælpe med søgning på nettet, jobsøgning, oprettelse af e-
mail og meget andet. Vi kan hjælpe med meget, men kan dog ikke love 
at løse alle problemer. Den individuelle nethjælp varer ½-1 time. Hvis du 
ønsker individuel nethjælp, er du velkommen til at aftale et tidspunkt 
med personalet. Kontakt os på telefon 8713 1820 eller på mail tilstbib-
liotek@aarhus.dk

Lær din mobiltelefon at kende. Få en individuel vejledning i hvordan du 
f.eks. ringer, læser og sender sms’er og bruger telefonbogen. Vejlednin-
gen bliver tilpasset dit behov. Charlotte Guldberg Klokker, projektkoordi-
nator på projektet Medborgercenter Tilst, giver individuel hjælp i brug af 
mobiltelefonen. 

Vil du gerne aftale et tidspunkt for mobiltelefon-hjælp, kan du kontakte 
Charlotte på telefon 8713 1825 eller mail cgk@aarhus.dk – eller spørg på 
biblioteket.20
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TRANBJERG BIBLIOTEK

Kirketorvet 6 / 8310 Tranbjerg / Tlf. 8713 2435 / tranbjergbibliotek@aarhus.dk

 Mandag den 21. februar kl. 16.30-18.00
Internet for begyndere
Vi starter helt fra bunden og gennemgår trin for trin, hvordan man kom-
mer i gang på internettet og viser eksempler på, hvad man kan bruge 
det til. Kurset omfatter: søgning på internettet, opsætning af startside 
samt hurtig adgang til dine favoritsider på internettet. Der er undervis-
ning til kl. 17.30. Derefter kan man selv arbejde videre ved computerne.
Tilmelding: Nødvendig.

 Onsdag den. 23. februar kl. 10.00-12.00
Internet for øvede
Der arbejdes videre med internettets mange muligheder, og der 
ses nærmere på udvalgte internetsider som bl.a. www.borger.dk og 
www.aakb.dk. Der er undervisning til kl. 11.30. Derefter kan man selv 
arbejde videre ved computeren.
Tilmelding: Nødvendig.

 Mandag den 28. februar kl. 16.30-18.00
E-mail og sociale netværk på internettet
I dagens program lærer du at oprette en e-mail samt at sende og 
besvare e-mails. Der tages udgangspunkt i Googles mailsystem, 
Gmail. Sociale netværk som Facebook og Ageforce gennemgåes kort. 
Der er undervisning til kl. 17.30. Derefter kan man selv arbejde videre 
ved computeren.
Tilmelding: Nødvendig.

BEsTIL TID HOs BIBLIOTEKAREN
Få hjælp til at:

• søge efter materialer i bibliotekets base
• bruge bibliotekets andre nettilbud
• surfe rundt på internettet
• oprette e-mail

Vejledningen tager udgangspunkt i dine behov og kan vare op til en 
time. Ring på 87 13 24 35 eller kontakt personalet på biblioteket.



TRIGE BIBLIOTEK

Smedebroen 21 / 8380 Trige / Tlf. 8713 6313 / trigebibliotek@aarhus.dk

 Mandag den 21. februar kl. 10.00-12.00
Åbent netværksted på Trige Kombi-bibliotek
Vil du kunne begå dig på Internettet, f.eks. søge i Google, få en 
e-mailadresse, eller benytte dig af selvbetjeningsmulighederne på 
borger.dk og andre hjemmesider, så er det åbne internetværksted 
noget for dig!
Der vil være 2 vejledere, der tager sig tid til dine spørgsmål, og tager 
udgangspunkt i dit niveau.
Du er velkommen til at medbringe din egen bærbare computer – vi 
har trådløst netværk.
Tilmelding: Du skal melde dig til senest 3 dage før.
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VIBY BIBLIOTEK

Skanderborgvej 170 / 8260 Viby J / Tlf. 8940 9540 / vibybibliotek@aarhus.dk

 Mandag den 28. februar kl. 15.00-16.00
Borger.dk – kursus for begyndere
Vil du spare turen til diverse offentlige kontorer? Så meld dig til et 
kursus på Viby Bibliotek.
Her får du en introduktion til nogle af de mange selvbetjeningsmu-
ligheder på hjemmesiden www.borger.dk.
Lær f. eks. : Hvordan får man et nyt sundhedskort (sygesikringsbe-
vis)? Hvordan skifter man læge? Hvordan søger man om boligstøtte?

 Kurset gentages torsdag den 3. marts kl. 15.00-16.00
Forudsætninger : Kendskab til brug af musen.
Tilmelding: Nødvendig på tlf. 8940 9555.

 Fredag den 4. marts kl. 10.00-12.00
E-mailkursus
Med en webmail kan du bruge din e-mail fra en hvilken som helst 
computer med internetforbindelse. Vi gennemgår trin for trin, hvor-
dan du gratis kan oprette en webmail, og hvordan du bruger den.

 Kurset gentages tirsdag den 8. marts kl. 10.00-12.00
Forudsætninger: Kendskab til brug af mus og tastatur, samt de mest 
grundlæggende funktioner i Internet Explorer.
Tilmelding: Nødvendig på tlf. 8940 9555.

Viby Bibliotek afholder en række internetkurser for begyndere:
 Mandag den 7. februar kl. 15.00-17.00
 Onsdag den 9. februar kl. 15.00-17.00
 Mandag den 21. februar kl. 15.00-17.00
 Tirsdag den 22. februar kl. 10.00-12.00
 Onsdag den 23. februar kl. 15.00-17.00
 Fredag den 25. februar kl. 10.00-12.00

Kurset er en grundlæggende introduktion til at surfe og finde rundt 
på nettet. Lær om browseren, som er det program, man bruger til 
at se hjemmesider med. Lær at bruge søgemaskiner (Google) - både 
når man søger med ét ord, og når man søger mere nøjagtigt ved at 
kombinere flere ord.
Forudsætninger: Kendskab til brug af musen.
Tilmelding: Nødvendig på tlf. 8940 9555. 



 Vil du:
• lære at finde oplysninger om et konkret emne i forbindelse med 

arbejde, uddannelse eller fritid?
• have hjælp til at oprette en e-mail adresse?
• have hjælp og vejledning i tekstbehandling?

Så bestil en medarbejder. Vejledningen foregår i dit eget tempo og 
kan vare op til 30 minutter.
Ved bestilling bedes du kort beskrive formålet med den ønskede 
vejledning.

Du kan bestille tid på følgende dage og tidspunkter:
 Tirsdage kl. 13.00-14.00: Hjælp til mail og tekstbehandling
 Onsdage kl. 11.00-12.00: Hjælp til emnesøgning
 Torsdage kl. 15.00-16.00: Hjælp til emnesøgning

Tilmelding: Nødvendig senest 3 dage før på tlf. 8940 9555.
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ÅBY BIBLIOTEK

L. Feilbergs Vej 7 / 8230 Åby / Tlf. 8940 9500 / aabybibliotek@aarhus.dk

 Onsdage kl. 15.00-16.00
Netværksted
I ”NETVÆRKSTEDET” kan du får hjælp til fx:
• internet for nybegyndere, søgning på internettet
• borger.dk – den samlede indgang til selvbetjening i det offentlige 

Danmark
• bibliotekernes services på internettet, f.eks. Biblioteksbasen, 

Bibliotekernes Netmusik og Litter
• oprette en personlig e-mail
Du kan medbringe din egen bærbare pc. Du kan ikke få hjælp til tek-
niske problemer med din PC.
Tilmelding: Ingen, bare mød op.

 Torsdag den 27. januar kl. 12.30
Internet for begyndere
Har du lyst til at lære at bruge internettet?
Vi starter helt fra bunden og gennemgår trin for trin, hvordan man 
åbner en internetside, og hvad man kan bruge internettet til.

 Kurset gentages fredag den 15. april kl. 12.30
Tilmelding: På Åby Bibliotek eller via hjemmesiden.

 Torsdag den 3. februar kl. 13.00
Forfatterweb og Literature Resource Center
Forfatterweb er et elektronisk forfatterleksikon med introduktion 
til udvalgte forfattere med hovedvægt på danske. Forfatterportræt-
terne indeholder en linksamling og en fyldig bibliografi.
Literature Resource Center er en omfattende tværfaglig litteratur-
videnskabelig database med information om forfattere og deres vær-
ker inden for alle genrer og alle perioder. Omfatter primært skønlitte-
rære forfattere men også faglitterære forfattere og journalister.
Tilmelding: På Åby Bibliotek eller via hjemmesiden.

 Fredag den 4. februar kl. 12.30
E-mail for begyndere
Med en webmail kan du bruge e-mail fra en hvilken som helst com-
puter med internetforbindelse. Vi gennemgår trin for trin, hvordan 
du gratis kan oprette en webmail, og hvordan du bruger den.

 Kurset gentages tirsdag den 19. april kl. 12.30
Tilmelding: På Åby Bibliotek eller via hjemmesiden.
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 Torsdag den 10. februar kl. 13.00
Grove Art
Dækker kunst i mange former: maleri, skulptur, arkitektur, keramik, 
tekstilkunst, smykkekunst, design, møbelkunst, glaskunst m.m. 
Giver adgang til hele teksten i The Dictionary of Art (1996, 34 bind) 
med opdateringer og mange billeder.
Tilmelding: På Åby Bibliotek eller via hjemmesiden.

 Fredag den 11. februar kl. 12.30
Bibliotekets hjemmeside
Vi præsenterer bibliotekernes hjemmeside. Lær at søge og bestille 
materialer, se lånestatus m.m. Vi ser også på de øvrige tilbud på 
hjemmesiden, f.eks. adgang til andre databaser og netmedier.
Tilmelding: På Åby Bibliotek eller via hjemmesiden.

 Torsdag den 17. februar kl. 13.00
Library pressDisplay
Library PressDisplay er en online adgang til ca. 1000 aviser fra 70 
lande. Aviserne er holdt i deres oprindelige udseende, således at alle 
detaljer er tilgængelige. Library PressDisplay indeholder endvidere et 
arkiv, hvor man kan orientere sig 1 ½ måned bagud.
Tilmelding: På Åby Bibliotek eller via hjemmesiden.

 Tirsdag den 22. februar kl. 13.00
Danske Dyr
Danske-dyr.dk er Danmarks største indgang til information om dyr i 
Danmark. Webstedet er udviklet og skrevet til elever i danske skoler. 
Rigt illustreret med billeder, lydsekvenser og animationer.
Tilmelding: På Åby Bibliotek eller via hjemmesiden.

 Tirsdag den 1. marts kl. 13.00
Faktalink, Global Issues in Context og student Resources In Context
Faktalink giver en introduktion og uddybende information om 
aktuelle og klassiske emner, links til videre læsning på internettet og 
henvisninger til illustrationer, artikler, bøger, tv- og radioindslag mm. 
Global Issues in Context: global og afbalanceret vinkel på emner (is-
sues) indenfor 8 hovedområder. Student Resources indeholder over 
en million artikler fra mere end 1200 forskellige tidsskrifter og aviser, 
samt biografier, analyser, m.v.
Tilmelding: På Åby Bibliotek eller via hjemmesiden.
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 Torsdag den 10. marts kl. 12.30
Netmusik
Vælg blandt mere end 2.000.000 musiknumre på Bibliotekernes 
Netmusik. Download gratis og lovligt musik til din pc og lån det i syv 
dage.
Tilmelding: På Åby Bibliotek eller via hjemmesiden.

 Mandag den 14. marts kl. 12.30
Netbøger og e-bøger
Flere og flere bøger kan findes i deres fulde omfang på nettet som 
elektroniske bøger. Vi præsenterer bibliotekets tilbud af e-bøger, 
samt viser e-bogslæser.
Tilmelding: På Åby Bibliotek eller via hjemmesiden.

 Torsdag den 17. marts kl. 12.30
Netlydbog
Flere og flere lydbøger kan nu hentes på nettet. Vi præsenterer bib-
liotekets tilbud af netlydbøger.
Forudsætninger: Grundlæggende kendskab til brug af internet.
Tilmelding: På Åby Bibliotek eller via hjemmesiden.

 Mandag den 21. marts kl. 12.30
Netsikkerhed
Hør om begreber som virus, spam og spyware og om, hvilke program-
mer, du kan sikre dig med. Vi tager udgangspunkt i Netsikker nu! 
kampagnen. Kurset er for dig, der har lidt kendskab til internettet, 
men ikke er helt sikker på din færden.
Tilmelding: På Åby Bibliotek eller via hjemmesiden.

Du kan finde længerevarende it-kurser på aftenskolerne i Aarhus.
Find et kursus der passer dig ved at søge på denne side: 
www.aftenskole.nu 
Vælg Kommune:  Aarhus 
vælg Go og indtast søgeord i feltet Søg efter 
eller  vælg Alle hold og brug den alfabetiske indgang.



 Torsdag den 24. marts kl. 12.30
Borger.dk og NemId
Der er mange selvbetjeningsløsninger på borger.dk, når man har en 
NemId. Vi præsenterer et udvalg af dem og ser på, hvordan NemId 
fungerer.

 Kurset gentages torsdag den 7. april kl. 12.30
Tilmelding: På Åby Bibliotek eller via hjemmesiden.

 Torsdag den 31. marts kl. 12.30
AgeForce
www.ageforce.dk er for alle over 50, som gerne vil mødes på nettet 
og måske i virkeligheden.
Via AgeForce kan du danne egne netværk og dele dine interesser 
med andre. Du kan lave din egen blog, diskutere og deltage i grupper 
- alt efter hvad du har tid og lyst til.
Tilmelding: På Åby Bibliotek eller via hjemmesiden.

 Fredag den 8. april kl. 12.30
Billedbehandling med picasa
Prøv elementær billedbehandling med Picasa og gem fotos på net-
tet. Det gratis redigeringsprogram Picasa vil blive brugt.
Forudsætning: Du kan bruge en mus.
Tilmelding: På Åby Bibliotek eller via hjemmesiden.
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 Bibliotekernes hjemmeside og søgning
Tilst Bibliotek Torsdag 20. januar kl. 10.00-11.00 20
Skødstrup Bibliotek Mandag 31. januar kl. 14.00-15.00 19
Åby Bibliotek Fredag 11. februar kl. 12.30 26
Højbjerg Bibliotek Tirsdag 22. februar kl. 16.00-18.00 16
Højbjerg Bibliotek Onsdag 2. marts kl. 15.00-17.00 16
Egå Bibliotek Torsdag 3. marts kl. 17.00-18.30 5
Beder Bibliotek Mandag 7. marts kl. 15.00-16.30 4
Risskov Bibliotek Torsdag 10. marts kl. 10.00-11.30 18
Risskov Bibliotek Mandag 28. marts kl. 13.00-14.30 18
Viby Bibliotek Onsdage   kl. 11.00-12.00 24
Viby Bibliotek Torsdage   kl. 15.00-16.00 24

 Download af netlydbøger og netmusik
Hovedbiblioteket Mandag 31. januar kl. 16.00-17.30 12
Hasle Bibliotek Onsdag 9. februar kl. 15.00-17.00 9
Højbjerg Bibliotek Torsdag 24. februar kl. 13.00-15.00 16
Åby Bibliotek Torsdag 10. marts kl. 12.30 27
Åby Bibliotek Torsdag 17. marts kl. 12.30 27
Beder Bibliotek Mandag 21. marts kl. 15.30-17.30 4
Højbjerg Bibliotek Onsdag 2. marts kl. 10.00-12.00 16
Hasle Bibliotek Tirsdag 8. marts kl. 10.00-12.00 9 
Hovedbiblioteket Tirsdag 12. april kl. 10.00-12.00 12

 Brug af borger.dk
Hasle Bibliotek Onsdag 16. februar kl. 15.00-17.00 10
Viby Bibliotek Mandag 28. februar kl. 15.00-16.00 23
Egå Bibliotek Tirsdag 1. marts kl. 17.00-18.30 5
Viby Bibliotek Torsdag 3. marts kl. 15.00-16.00 23
Hasle Bibliotek Tirsdag 15. marts kl. 10.00-12.00 10
Højbjerg Bibliotek Tirsdag 15. marts kl. 11.00-12.00 16
Højbjerg Bibliotek Onsdag 16. marts kl. 16.00-17.00 16
Højbjerg Bibliotek Fredag 18. marts kl. 15.00-16.00 16
Åby Bibliotek Torsdag 24. marts kl. 12.30 28
Beder Bibliotek Onsdag 6. april kl. 14.00-15.30 4
Åby Bibliotek Torsdag 7. april kl. 12.30 28
Hovedbiblioteket Mandag 9. maj kl. 16.00-17.30 14

 Ny på nettet
Gellerup Bibliotek Tirsdag 18. januar kl. 11.00-12.00 6
Åby Bibliotek Torsdag 27. januar kl. 12.30 25
Tilst Bibliotek Torsdag 3. februar kl. 10.00-11.30 20
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Viby Bibliotek Mandag 7. februar kl. 15.00-17.00 23
Hovedbiblioteket Mandag 7. februar kl. 16.00-17.30 12
Hasle Bibliotek Tirsdag 8. februar kl. 10.00-12.00 9
Harlev Bibliotek Tirsdag 8. februar kl. 15.00-17.00 7
Viby Bibliotek Onsdag 9. februar kl. 15.00-17.00 23
Viby Bibliotek Mandag 21. februar kl. 15.00-17.00 23
Tranbjerg Bibliotek Mandag 21. februar kl. 16.30-18.00 21
Viby Bibliotek Tirsdag 22. februar kl. 10.00-12.00 23
Højbjerg Bibliotek Tirsdag 22. februar kl. 14.00-16.00 15
Viby Bibliotek Onsdag 23. februar kl. 15.00-17.00 23
Højbjerg Bibliotek Fredag 25. februar kl. 10.00-12.00 15
Viby Bibliotek Fredag 25. februar kl. 10.00-12.00 23
Lystrup Bibliotek Mandag 28. februar kl. 10.00-12.00 17
Lystrup Bibliotek Torsdag 3. marts kl. 10.00-12.00 17
Hasle Bibliotek Onsdag 9. marts kl. 15.00-17.00 9
Gellerup Bibliotek Tirsdag 22. marts kl. 11.00-12.00 6
Hovedbiblioteket Tirsdag 5. april kl. 10.00-12.00 12
Åby Bibliotek Fredag 15. april kl. 12.30 25

 Oprettelse af e-mail
Hovedbiblioteket Mandag 24. januar kl. 16.00-17.30 13
Åby Bibliotek Fredag 4. februar kl. 12.30 25
Gellerup Bibliotek Tirsdag 8. februar kl. 11.00-12.00 6
Tilst Bibliotek Torsdag 17. februar kl. 10.00-11.30 20
Højbjerg Bibliotek Mandag 21. februar kl. 13.00-15.00 15
Hasle Bibliotek Tirsdag 22. februar kl. 10.00-12.00 10
Højbjerg Bibliotek Mandag 28. februar kl. 16.00-18.00 15
Tranbjerg Bibliotek Mandag 28. februar kl. 16.30-18.00 21
Hovedbiblioteket Tirsdag 1. marts kl. 10.00-12.00 13
Viby Bibliotek Fredag 4. marts kl. 10.00-12.00 23
Viby Bibliotek Tirsdag 8. marts kl. 10.00-12.00 23
Harlev Bibliotek Tirsdag 8. marts kl. 15.00-17.00 7
Hasle Bibliotek Onsdag 23. marts kl. 15.00-17.00 10
Lystrup Bibliotek Mandag 4. april kl. 10.00-12.00 17
Lystrup Bibliotek Torsdag 7. april kl. 10.00-12.00 17
Gellerup Bibliotek Tirsdag 12. april kl. 11.00-12.00 6
Åby Bibliotek Tirsdag 19. april kl. 12.30 25

 Oprettelse af facebookprofil
Gellerup Bibliotek Tirsdag 1. marts kl. 11.00-12.00 6
Gellerup Bibliotek Tirsdag 3. maj kl. 11.00-12.00 6

 Introduktion af HTML
Harlev Bibliotek Torsdag 27. januar kl. 16.00-18.00 7
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 Få styr på økonomien
Harlev Bibliotek Torsdag 17. marts kl. 16.00-18.00 7

 pC for begyndere
Hasle Bibliotek Mandag 7. februar kl. 09.30-12.00 9
Hasle Bibliotek Mandag 14. februar kl. 09.30-12.00 9
Hasle Bibliotek Mandag 21. februar kl. 09.30-12.00 9
Hasle Bibliotek Mandag 28. februar kl. 09.30-12.00 9
Hasle Bibliotek Mandag 7. marts kl. 09.30-12.00 9
Hasle Bibliotek Mandag 14. marts kl. 09.30-12.00 9
Hasle Bibliotek Mandag 21. marts kl. 09.30-12.00 9
Hasle Bibliotek Mandag 28. marts kl. 09.30-12.00 9
Hasle Bibliotek Mandag 4. april kl. 09.30-12.00 9
Hasle Bibliotek Mandag 11. april kl. 09.30-12.00 9
Hasle Bibliotek Mandag 18. april kl. 09.30-12.00 9

 søgning med Google
Hasle Bibliotek Tirsdag 15. februar kl. 10.00-12.00 9
Hovedbiblioteket Mandag 7. marts kl. 16.00-17.30 13
Hasle Bibliotek Onsdag 16. marts kl. 15.00-17.00 9

 Internet for øvede
Tranbjerg Bibliotek Onsdag 23. februar kl. 10.00-12.00 21

 Computerbøvl
Skødstrup Bibliotek Onsdag 23. marts kl. 17.00-19.00 19
Hjortshøj Bibliotek Onsdag 6. april kl. 17.00-19.00 11

 Biblioteksbasen
Hovedbiblioteket Mandag 21. februar kl. 16.00-17.30  12
Hovedbiblioteket Tirsdag 17. maj kl. 10.00-12.00 12

 Lokalhistorie
Hovedbiblioteket Mandag 14. marts kl. 16.00-17.30 13

 sociale medier
Hovedbiblioteket Mandag 21. marts kl. 16.00-17.30 13

 E-bøger og e-bogslæser
Åby Bibliotek Mandag 14. marts kl. 12.30 27
Hovedbiblioteket Mandag 28. marts kl. 16.00-17.30 14

 Billedbehandling
Hasle Bibliotek Torsdag 10. februar kl. 10.00-12.30 9
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Åby Bibliotek Fredag 8. april kl. 12.30 28
Hovedbiblioteket Mandag 2. maj kl. 16.00-17.30 14

 Lær din mobil at kende - undervisning for seniorer
Lystrup Bibliotek Tirsdag 25. januar kl. 10.00-11.30 17

 Introduktion til Ageforce.dk
Risskov Bibliotek Torsdag 17. marts kl. 09.00-10.00 18
Åby Bibliotek Torsdag 31. marts kl. 12.30 28
Risskov Bibliotek Tirsdag 12. april kl. 09.00-10.00 18

 NemID
Skødstrup Bibliotek Onsdag 2. februar kl. 14.00-17.00 19

 Netværksted
Gellerup Bibliotek Tirsdage og torsdage kl. 10.00-12.00 6
Åby Bibliotek Onsdage   kl. 15.00-16.00 25
Trige Bibliotek Mandag 21. februar kl. 10.00-12.00 22

 Forfatterweb og Literature Resource Center
Åby Bibliotek Torsdag 3. februar kl. 13.00 25

 Grove Art
Åby Bibliotek Torsdag 10. februar kl. 13.00 26

 Library pressDisplay
Åby Bibliotek Torsdag 17. februar kl. 13.00 26

 Danske dyr
Åby Bibliotek Tirsdag 22. februar kl. 13.00 26

 Faktalink, Global Issues in Context og student Resources in Context
Åby Bibliotek Tirsdag 1. marts kl. 13.00 26

 sikkerhed på nettet
Åby Bibliotek Mandag 21. marts kl. 12.30 27

 Gratis programmer
Hasle Bibliotek Onsdag 23. februar kl. 15.00-17.00 10
Hasle Bibliotek Tirsdag 22. marts kl. 10.00-12.00 10




